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บทคัดย่ อ
1

ในการศึก ษาวิ จ ั ย ครั งนี มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อ
(1) ศึกษาข้ อมูลพืนฐานทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
ของผู้บริ โภค ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้ เฉลียต่อเดือน (2) วิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดทีมี ผลต่อการเลือกบริ โภค
อาหารหม้ อไฟเกาหลี ใ นเขตพื นที สยามสแควร์
(3) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารหม้ อไฟ
เกาหลีในเขตพืนทีสยามสแควร์ กลุม่ ตัวอย่างคือ ผู้ทีใช้
บ ริ ก า ร ร้ า น อ า ห า ร ห ม้ อ ไ ฟ เกาหลี ใ นเขตพื นที
สยามสแควร์ จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
แบบบังเอิญ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิ ติเชิ งพรรณนา
ได้ แก่ ค่าความถี ร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เชิ ง ปริ มาณ ทดสอบ
ความสั ม พั น ธ์ จ ากค่ า Chi-Square Test และวัด
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ความสัมพันธ์ โดยค่าสถิติ Contingency Coefficient ที
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพศ
หญิ ง มากกว่ า เพศชาย มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 20-30 ปี
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี มีรายได้ เฉลียต่อเดือนมากสุด 15,000 –
20,000 บาท 2. ความสําคัญด้ านปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกบริ โภคอาหารหม้ อไฟ
เ ก า ห ลี อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 3 . ผล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ความสัมพันธ์ พบว่า ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลียต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารหม้ อไฟ
เกาหลี โดยด้ านรายได้ เฉลียต่อเดือนมีความสัมพันธ์ กบั
ด้ านค่าใช้ จ่ายในการรับประทานอาหารหม้ อไฟเกาหลี
ในเขตพืนทีสยามสแควร์ 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่ า ปั จจั ย ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ได้ แก่ ด้ านอายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลียต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารหม้ อไฟ
เกาหลีใ นเขตพืนทีสยามสแควร์ โดยมีค วามสัมพัน ธ์
สูงสุด ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 และปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดอาหารหม้ อไฟเกาหลี โดยด้ าน

164 วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่ อ งทางการจัดจําหน่าย
ด้ านการส่งเสริ มการขาย ด้ านบุคลากร ด้ านการนําเสนอ
ลั ก ษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการมี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารหม้ อไฟ
เกาหลีในเขตพืนทีสยามสแควร์
คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรม
ผู้บริ โภค, อาหารหม้ อไฟเกาหลี

Abstract
This research was aimed (1) to identify
demographic characteristics, e.g. gender, age,
marital status, education level, and monthly
income, of consumer, (2) to analyze marketing
mix elements affecting consumer behavior in
consuming food at Korean Hot-pot restaurants
located in Siam Square, and (3) to examine
relationship between marketing mix elements and
behavior of consumers at Korean Hot-pot
restaurants located in Siam Squire. Samples were
400 diners of such Korean Hot-pot restaurants,
filtered by probability sampling technique.
Descriptive statistical analysis tools in use
included frequency, percentage, mean, and
standard diviation, while quantitative analysis
tools used for relationship test was Chi-Square
Test, and relationship measurement was
Contingency Coefficient at 0.05 statistical
significance level.
Results revealed the following: 1. Most
respondents were female, at age of 20-30 years,

single, holding bachelor’s degrees with monthly
income of 15,000 – 20,000 baht. 2. Effects from
marketing mix elements over behavior of
consumers at Korean Hot-pot restaurants in Siam
Square were found to be at a high level. 3.
Results from relationship analysis revealed that
demographic characteristics, including gender,
age, education level, and monthly income
affected their behavior there, and positive
relationship could be found between their monthly
income and spending value at those Korean
restaurant in Siam Square. 4. Results from
hypothesis test revealed that demographic
characteristics, including age, marital status,
education level, and monthly income correlated
with their consumption in such restaurants in
Siam Square with statistical significance level of
0.05, and marketing mix elements, which
included product, price, place, promotion,
people, physical environment, and process also
correlated with behavior of consumers of Korean
hot-pot restaurants in Siam Squire.
Keywords: Marketing Mix, Consumer Behavior,
Korean Hot Pot Food

บทนํา
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของคนในสังคมเมือง
ใหญ่ ในปั จจุบันมี ความเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
เนืองด้ วยวิถีชีวิตในเมืองผู้คนต้ องแข่งกับเวลา ทําให้ ใน
ปั จจุบนั ธุรกิจอาหารเกิดการเติบโตอย่างรวดเร็ ว ทําให้ มี

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การแข่งขันทีสูงขึน ในส่วนของเอกลักษณ์อาหารแต่ละ
เชือชาติ แต่ละประเทศมักมีเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม
ของตนเองให้ เป็ นจุดเด่นเป็ นทีน่าจดจํ า ไม่ว่าจะเป็ น
วัต ถุดิ บ เครื องปรุ ง รสชาติ กรรมวิ ธี ซึงให้ ไ ด้ อ าหาร
ออกมาอย่างมีเอกลักษณ์ของตนเองมากทีสุด
ในปั จจุ บัน ที อยากจะกล่ า วถึ ง คื อ ในเรื องของ
อิทธิ พลจากกระแสวัฒนธรรมเกาหลี เกิ ดเป็ นกระแส
นิ ย มที ชัด เจนมากขึน โดยส่ว นหนึ งนันมาจากความ
นิยมจากสือบันเทิงเกาหลี ไม่ว่าจะเป็ นความนิยมทีมา
จาก ละครเกาหลี ดาราและนักร้ องเกาหลี เป็ นต้ น คน
ไทยจึงเริ มมีบทบาทในการยอมรับกับวัฒนธรรมเกาหลี
มากขึน มีการเรี ยนรู้ และแลกเปลียนวัฒนธรรมมากขึน
จึงทําให้ อาหารเป็ นสิงทีเข้ าถึงได้ ง่าย ทําให้ คนไทยหัน
มาชืนชอบอยากลิมลองอาหารเกาหลี จากสภาพการ
แข่ ง ขั น ในตลาดอาหารหม้ อไฟเกาหลี ใ นเขตพื นที
สยามสแควร์ ทีนิ ยมและมีก ารเติบโตอย่างรวดเร็ วใน
ขณะนี และคาดว่า จะมี แนวโน้ มที สามารถจะเติบ โต
สูงขึนไปได้ อีก
จากสภาพตลาดและการแข่ ง ขัน ปั จจุ บัน การ
เติบโตของธุรกิจอาหารเกาหลีในเมืองไทยได้ รับกระแส
ความนิยมอย่างต่อเนือง หลาย ๆ ร้ านเตรี ยมทีจะมีการ
วางแผนระยะยาวเพือทําการขยายสาขามากมายใน
เมือ งไทย มี ธุรกิ จอาหารเกาหลีหลากหลายตรายีห้ อ
เตรี ยมทีจะรอเปิ ดตัวอีกมากมาย โดยจะเน้ นการขยาย
สาขาในห้ า งสรรพสิน ค้ า ในสถานการณ์ ก ารแข่ง ขัน
ผู้ประกอบการ ยังต้ องมีการเผชิญกับอุปสรรคมากมาย
จึงมีการวางแผนเพือปรับกลยุทธ์ กันอย่างต่อเนืองเพือ
กระตุ้นการบริ โภคของคนไทย โดยใช้ กลยุทธ์จดั กิจกรรม
ส่งเสริ มการตลาดในรู ปแบบต่าง ๆ ออกมาไม่ ซํ า เพื อ
ต้ องการการเจาะตลาดให้ สามารถรองรับพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภคแต่ละกลุม่ ได้ อย่างเหมาะสม ถึงแม้ บางครังจะ
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พบว่า ตลาดอาหารเกาหลี มีราคาการขายอยู่ในเกณฑ์
ทีสูงบ้ าง แต่ก็ยงั ได้ รับความนิยมอย่างมาก เนืองจาก
อาหารเกาหลี มี ร สชาติ ที มี ค วามหลากหลาย ทํ า ให้
ผู้บริ โภคมีทางเลือกทีหลากหลายมากขึน
จากที กล่า วมาทํ า ให้ ผ้ ูศึ ก ษามี ค วามสนใจที จะ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการบริ โภคอาหารหม้ อไฟเกาหลีใน
เขตพืนทีสยามสแควร์ เหตุผลทีผู้ศึกษาเลือกศึกษาวิจยั
แค่ในพืนทีสยามสแควร์ นนคื
ั อ ในพืนทีสยามสแควร์ นนั
ล้ วนแต่เป็ นแหล่งทีรวมร้ านอาหารหลากหลายสัญชาติ
และหนึ งในนั นก็ มี อ าหารสั ญ ชาติ เ กาหลี อย่ า ง
ร้ านอาหารหม้ อไฟ เพือต้ องการศึกษาทําความเข้ าใจถึง
พฤติกรรมของผู้บริ โภคเพราะเป็ นพืนทีทีรวมคนทุกเพศ
ทุกวัย รวมทังปั จจัยทีเป็ นส่วนประสมทางการตลาดทีมี
ความสัมพันธ์ กันกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารหม้ อ
ไฟเกาหลี เพือทีจะได้ เป็ นประโยชน์ต่อแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง วางแผนการตลาด ในการตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคอย่างแท้ จริ ง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาข้ อมูลพืนฐานทางด้ านเศรษฐกิจและ
สังคมของผู้บริ โภค ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลียต่อเดือน
2. เพือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที
มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกบริ โภคอาหารหม้ อไฟเกาหลี
ในเขตพืนทีสยามสแควร์
3. เพื อศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ส่ว น
ประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
หม้ อไฟเกาหลีในเขตพืนทีสยามสแควร์
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครังนี คือ ผู้มาใช้ บริ การ
อาหารหม้ อ ไฟเกาหลีใ นเขตพืนทีสยามสแควร์ ซึงไม่
ทราบจํ านวนทีแน่นอน เป็ นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้
หลักความน่าจะเป็ น คือ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ

(Accidental Sampling) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2557,
หน้ า 64)
การสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง ทําการเก็บข้ อมูลในเขตพืนที
สยามสแควร์ ใช้ กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษาทังหมด
400 คน ระยะเวลาในการเก็บเก็ บข้ อมูล เป็ นเวลา2
เดือน โดยจะแบ่งเวลาแต่ละวันเป็ น 4 รอบ ได้ แก่ รอบ
เทียง รอบบ่าย รอบเย็น และรอบคํา

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ข้ อมูลพืน; ฐานทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.ระดับการศึกษา
ยต่อเดือน
ปั5.รายได้
จจัยส่ วเฉลี
นประสมทางการตลาด
1.ผลิตภัณฑ์
– มีรายการอาหารทีหลากหลาย
2.ราคา
- ปริ มาณอาหารเหมาะสมกับราคาทีจ่าย
3.ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
– มีทําเล ทีตังเดินทางสะดวก
4.การส่ งเสริมทางการตลาด
– ใช้ กระแสความนิยมจากดารา ผู้มีชือเสียง
5.ด้ านบุคคลากร
– พนักงานมีความเอาใจใส่
6.ด้ านกายภาพและการนําเสนอ
– บรรยากาศการตกแต่งของร้ าน
7.ด้ านกระบวนการ
– มีการบริ การทีได้ มาตรฐานเหมือนทุกครัง

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารหม้ อ
ไฟเกาหลีในพืน; ทีSสยามสแควร์
1.ค่าใช้ จา่ ยในการรับประทานอาหารหม้ อไฟเกาหลี
2.เมนูหม้ อไฟเกาหลีทีนิยมสังมารับประทาน
3.ช่วงวันและเวลาทีชอบมาใช้ บริ การ
4.ผู้ทีมีอิทธิพลต่อท่านกับการเลือกบริ โภคอาหารหม้ อ
ไฟเกาหลี
5.รู้จกั อาหารหม้ อไฟเกาหลีจากทีใด
6.บรรยากาศในร้ านทีชืนชอบ
7.สาเหตุทเลื
ี อกมารับประทานอาหารหม้ อไฟเกาหลี
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วิธีดาํ เนินการวิจัย

ผลการวิจัย

ผู้วิ จัย ได้ ส ร้ างเครื องมื อ ที ใช้ ใ นการวิ จัย โดยการ
ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้ คําถาม
แบบปลายปิ ดเป็ นเครื องมื อ ในการศึ ก ษาการวิ จั ย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษาวิจยั ครังนี
คือ ผู้ใช้ บริ การร้ านอาหารหม้ อ ไฟเกาหลีใ นเขตพืนที
สยามสแควร์ โดยเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ
(Accidental Sampling) จํานวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัย
จะนําข้ อมูลมาประมวลผลโดยใช้ วิธีทางสถิติโดยการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for
the Social Science)

ส่ วนทีS 1 ผลการวิ เ คราะห์ ปั จจั ย ลักษณะ
ส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ างผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่ า เป็ นเพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย มี อ ายุ
ระหว่าง 20-30 ปี ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึก ษาอยู่ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ร ายได้ เ ฉลี ยต่ อ
เดือนมากสุด 15,000 – 20,000 บาท
ส่ วนทีS 2 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการบริ โภค
อาหารหม้ อไฟเกาหลีในเขตพืน; ทีSสยามสแควร์
ส่วนใหญ่มีค่าใช้ จ่ายในการมารับประทานอาหาร
400 – 600 บาท สือทีทําให้ ร้ ู จกั อาหารหม้ อไฟเกาหลี
คือ สือบุคคล (ดารา นักร้ อง ผู้มีชือเสียง) ช่วงเวลาที
นิยมมาใช้ บริ การมากสุด ช่วงบ่าย เวลา 14.00 – 16.00
น. รองลงมา ช่วงเย็น เวลา 16.00-18.00 น. เหตุผลที
ชอบมาใช้ บริ การ คือ ชอบบรรยากาศของร้ านอาหาร
หม้ อไฟเกาหลี มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดบ่อย เช่น
แจกส่วนลด
ส่ วนทีS 3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดอาหารหม้ อไฟเกาหลี
พบว่ า ผู้ใ ช้ บริ ก ารให้ ค วามสํา คัญ ต่อ ปั จ จัย ส่ว น
ประสมทางการตลาดในระดับมาก โดยสูงสุด คือ ด้ าน
กระบวนการ คือ ผู้มาใช้ บริ การประทับใจในการบริ การ
ของพนักงานร้ านอาหาร ทีได้ มาตรฐานในการบริ การ
เหมือนกันทุกครัง รองลงมา คือ ด้ านราคา
ส่ วนทีS 4 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบพบว่า ปั จ จัย ลัก ษณะส่ว นบุคคล
ได้ แก่ ด้ านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลียต่อเดือน มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการบริ โภค
อาหารหม้ อไฟเกาหลีในเขตพืนทีสยามสแควร์ โดยมี
ความสัมพันธ์ สงู สุด ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
รวมทังปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดอาหารหม้ อไฟ

สถิติทS ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพือ
อธิบายลักษณะของข้ อมูลทีได้ ของกลุม่ ตัวอย่าง ข้ อมูล
เกียวกับพฤติกรรมการบริ โภคและข้ อมูลเกียวกับปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกบริ โภคอาหาร
หม้ อไฟเกาหลี ในรู ป แบบของการแจกแจงความถี
(Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean)
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวัดระดับของปั จจัยจะใช้ เกณฑ์การวัดของ Rating
Scale
ในการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดกับ พฤติ ก รรมการ
บริ โภคอาหารหม้ อไฟเกาหลี จะทดสอบความสัมพันธ์
จากค่าสถิติ Chi-Square Test และวัดค่าความสัมพันธ์
โดยค่า สถิ ติ Contingency Coefficient ที ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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เกาหลี ทัง 7 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการขาย
ด้ านบุคลากร ด้ านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
และด้ านกระบวนการมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารหม้ อไฟเกาหลีในเขตพืนทีสยามสแควร์

อภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ พบว่ า ปั จจั ย
ลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ เฉลียต่อเดือน มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารหม้ อไฟเกาหลี โดยผลการศึกษาพบว่า
ด้ านรายได้ เฉลี ยต่ อ เดื อ นมี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ ด้ าน
ค่าใช้ จ่ายในการรับประทานอาหารหม้ อไฟเกาหลี ด้ าน
สื อที ทํ า ให้ รู้ จั ก อาหารหม้ อไฟเกาหลี ด้ านอายุ มี
ความสัมพันธ์ กับด้ านประเภทอาหารเมนูทีนิยมสังมา
รั บประทานและด้ านช่วงเวลาทีใช้ บริ การรั บประทาน
อาหารหม้ อไฟเกาหลีสงู สุด
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านการนําเสนอ
ลั ก ษณะทางกายภาพและด้ านกระบวนการ มี
ความสัม พัน ธ์ กับ ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั บ ประทาน
อาหารหม้ อ ไฟเกาหลี ผลการศึ ก ษา สอดคล้ อ ง กับ
ธณวรรณ แสงสุวรรณและคณะ (2547) ทีกล่าวว่ากล
ยุทธ์ การตลาดสําหรับธุรกิจบริ การทีมีผลต่อพฤติกรรม
และการตัดสินใจของผู้บริ โภค โดยผลการศึกษา พบว่า
ด้ านบุคลากรมีความสัมพันธ์ กับด้ านค่าใช้ จ่ายในการ
รับประทานอาหารหม้ อไฟเกาหลีและด้ านช่วงเวลาทีใช้
บริ การรับประทานอาหารหม้ อไฟเกาหลี สูงสุด

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพือการนําผลวิจยั ไปใช้ งาน
จากผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ว นประสมทาง
การตลาดทีผลต่อการเลือกบริ โภคอาหารหม้ อไฟเกาหลี
สูง สุด ในด้ านกระบวนการ ผู้ ประกอบการควรให้
ความสํ า คัญ เป็ นอย่ า งมาก โดยสิงที สํา คัญ ที สุด คื อ
พนัก งานผู้ ให้ บริ ก าร ควรมี จั ด อบรมให้ พนัก งานมี
ความรู้ ความสามารถ รู้ จกั แก้ ปัญหาในการทํางานได้ ดี
เพื อให้ เ กิ ด การบริ ก ารที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพราะการ
บริ การทีดีเป็ นเสมือนเครื องมือทีจะช่ว ยให้ ลูกค้ าเกิ ด
ความศรัทธา ซึงมีผลในการมาใช้ บริ การในครังต่อไป
2. เพือการวิจยั ในครังต่อไป
2.1 การศึก ษาครั งต่อ ไปควรศึก ษาทัศ นคติ
และความพึงพอใจต่อการบริ โภคอาหารหม้ อไฟเกาหลี
เพื อผลการศึก ษาที จะเป็ นประโยชน์ ต่อ แนวทางการ
วางแผนและการพัฒ นาต่ อ ยอดทางการตลาดให้ มี
ความสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค
2.2 การศึกษาครั งต่อไปควรจะมีการใช้ สถิ ติ
ชันสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative
Analysis) เช่น ทดสอบความแตกต่างโดยใช้ สถิติแบบ
T – test, F – Test
ทดสอบค่าเฉลียความแตกต่างรายคู่โดย
วิธี LSD เพือผลการศึกษาจะทําให้ ทราบถึงค่าเฉลีย
ความแตกต่ า งรายตั ว แปรอิ ส ระของส่ ว นประสม
การตลาดทีมีผ ลต่อการบริ โ ภคอาหารหม้ อไฟเกาหลี
เพือขยายผลของการศึกษาให้ มีประโยชน์มากยิงขึน
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